RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering

Nummer

26 oktober 2017

17-094

Onderwerp Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven en toelating van dhr. F.C.M. Pouw als raadslid.

Aan de raad,
Onderwerp
Onderzoek geloofsbrieven en toelating van dhr. F.C.M. Pouw als raadslid.
Gevraagde beslissing
1. Dhr. F.C.M. Pouw, Barbeellaan 10, 3984 ME, Odijk, toe te laten als lid van de
Gemeenteraad.
Grondslag
Kieswet, Gemeentewet en Reglement van orde van de gemeenteraad van Bunnik 2008.
Inleiding
Mevrouw J.T. Sweerts heeft op 14 september 2017 aangegeven haar lidmaatschap van de gemeenteraad
per 1 november 2017 te willen beëindigen. De heer F.C.M. Pouw is benoemd als haar opvolger.
Het voorstel luidt om de geloofsbrieven van de heer F.C.M. Pouw te onderzoeken en, indien deze positief
worden bevonden, hem toe te laten als lid van de gemeenteraad. Hij heeft binnen de in artikel V2 van de
Kieswet aangegeven tijd medegedeeld dat hij de benoeming aanneemt.
Beoogd effect
Het opvullen van een raadsvacature.
Beschrijving varianten/mogelijkheden
Niet van toepassing.
Argumenten
Een lid van de gemeenteraad dient aan een aantal wettelijke eisen te voldoen. De commissie onderzoek
geloofsbrieven (art 4 Rvo) heeft tot taak de geloofsbrieven van het benoemde raadslid te onderzoeken en
om vast te stellen of hij aan de geldende wettelijke eisen voldoet.
Kanttekeningen
De toelating van het raadslid kan plaatsvinden onder voorwaarde van een positief advies van de commissie
van onderzoek van de geloofsbrieven.
Uitvoering
De voorzitter van de gemeenteraad benoemt 3 leden van de commissie uit het midden van uw raad. Na
een schorsing rapporteert de commissie aan uw raad over hun bevindingen.
Ter inzage

2

De geloofsbrieven liggen ter inzage bij de griffier.

Odijk, 9 oktober 2017
De voorzitter van de raad van Bunnik,

R. van Schelven
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De raad van de gemeente Bunnik;

Gelet op het ontslag van de mevrouw J.T. Sweerts als lid van de gemeenteraad;
Onderzocht de geloofsbrieven van de heer F.C.M. Pouw, Barbeellaan 10, 3984 ME te Odijk;
Concludeert dat de heer F.C.M. Pouw aan alle wettelijk gestelde eisen voldoet;

besluit :
1. Dhr. F.C.M. Pouw, Barbeellaan 10, 3984 ME, Odijk, toe te laten als lid van de
Gemeenteraad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 oktober 2017.
De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

Voorrondes Open Huis

Procedure raadsvoorstel / besluit
Onderwerp
Bijgevoegde stukken
Ter inzage
Inhoud besluit B&W
Datum besluit B&W
In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden
Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad
Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen

toelating te Bunnik als lid van de
gemeenteraad
n.v.t.
Geloofsbrieven e.d.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

26-10-2017
26-10-2017

n.v.t.

15 toelating F. Pouw /Heleen Hofland

Digitaal beschikbaar bij griffie
Ja
Nee
Ja
Ja

Nee
Nee

